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OPINIÃO
Como as carreiras 

tradicionais 
auxiliam empresas 

de tecnologia

O avanço tecnológico fez 

surgir um importante 

debate em torno do 

futuro do mercado de 

trabalho

Da previsão mais alarmis-
ta (substituição com-
pleta da força humana 

por robôs) até a mais tradi-
cional (capacitação completa 
de todos os profi ssionais), os 
especialistas concordam em 
um ponto: as profi ssões estão 
em constante transformação. 
Enquanto algumas carreiras 
enfrentam difi culdades para se 
adaptarem a estas mudanças, 
outras são criadas para aten-
derem novas demandas. 

Entretanto, diferentemente 
do que muitos pensam, elas 
podem coexistir e até trabalhar 
juntas para potencializar negó-
cios digitais. É uma situação 
exemplifi cada pelas estatísti-
cas. O relatório Futuro do Tra-
balho, realizado pelo Fórum 
Econômico Mundial, estima 
que 65% das crianças que estão 
no primário devem trabalhar 
em empregos que ainda não 
existem, por exemplo. 

Já um levantamento realiza-
do pelo portal Vagas.com indi-
ca que seis em cada dez jovens 
brasileiros ainda preferem 
trabalhar em carreiras mais 
tradicionais e consolidadas, 
como advogados e médicos 
-- isto é, preferem uma pos-
sível estabilidade ao invés de 
se aventurar em áreas pouco 
conhecidas. 

Os dados reforçam que o 
surgimento de novas profi s-
sões por meio da tecnologia 
não implica necessariamente 
na extinção de outras que não 
possuem apelo tecnológico. É 
claro que algumas carreiras 
são totalmente remodeladas, 
alterando seu escopo e suas 
funções -- mas isso trata-se de 
adaptação aos novos tempos. 

O segredo, portanto, é saber 
trabalhar com essas diferentes 
visões dentro do ambiente cor-
porativo, extraindo o que cada 
uma tem a oferecer de melhor 
para o sucesso da empresa e 
promovendo uma integração 
ainda maior entre todos os co-
laboradores. Hoje, há um mo-
vimento dentro das empresas 

de tecnologia e startups para 
aglutinar os conhecimentos 
das profi ssões mais técnicas, 
como os desenvolvedores, com 
profi ssionais de outras áreas. 

Dessa forma, consegue-se 
uma visão mais ampla de todos 
os pontos que envolvem a cria-
ção de um produto ou serviço. 
Um médico, por exemplo, pode 
atuar como consultor para 
oferecer uma visão mais hu-
manizada em todo o processo, 
colocando o futuro cliente no 
centro das atenções. Advoga-
dos oferecem contrapontos 
essenciais no desenvolvimento 
do negócio. Já bibliotecários 
são excelentes profi ssionais 
para realizar a curadoria de 
todas as informações. 

Evidentemente que para 
esta estrutura ter sucesso, é 
necessário que a organização 
esteja pronta para conseguir 
atender e reunir essas diferen-
tes visões. Algumas medidas 
são essenciais para isso, como 
manter um fl uxo de comuni-
cação transparente e de mão 
dupla entre colaboradores e 
diretoria, possibilidade de par-
ticipação na tomada de decisão 
do negócio e integração entre 
as diferentes áreas desde o 
planejamento até a conclusão 
do produto ou serviço. 

Em suma: é algo que deve 
fazer parte da cultura da 
companhia, atingindo todos 
os colaboradores. É inegável 
que a tecnologia está cada 
vez mais presente em nossas 
vidas, impactando diferentes 
setores da sociedade. As pro-
fi ssões do futuro realmente 
são realidade em muitos casos. 
Alguém imaginava trabalhar 
como cientista de dados há 
trinta anos? 

Mas essa é apenas um lado 
da mesmo moeda. Afi nal, as 
profi ssões mais tradicionais 
sempre continuarão existindo, 
seja com uma roupagem mais 
antiga ou moderna. Empre-
endedores que conseguirem 
enxergar essa importância 
no dia a dia de seu negócio 
certamente estarão um passo 
à frente de seus concorrentes. 

(*) - É CEO e cofundador da Semantix, 
empresa especializada em Big Data, 

Inteligência Artifi cial, Internet das 
Coisas e Análise de dados (http://

semantix.com.br/).
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News@TI
Aceleradora pernambucana investirá até 100 mil 
reais em startups

@ Centro Universitário Maurício de Nassau Recife, Overdrives, 
está com inscrições abertas para o 3º Batch de Aceleração. As 

startups interessadas em participar da seleção terão até o dia 12 
de janeiro para submeter os seus projetos no site www.overdrives.
com.br. O programa de aceleração da Overdrives tem como obje-
tivo atrair startups com potencial de sucesso e auxiliá-las em seus 
desenvolvimentos. As startups terão um aporte fi nanceiro de até 
100 mil reais, com um retorno de até 14% em ações para o Centro 
de Inovação.

Brused aposta na compra de usados diante de 
novos smartphones lançados  

@ Não importa a marca, de Apple a Samsung, todos os anos, o mer-
cado de smartphones lança aparelhos cada vez mais sofi sticados, 

com sistemas operacionais invejáveis e câmeras que deixam seus 
fi éis clientes boquiabertos. Ansiosos pela compra dos lançamentos 
do ano, como o iPhone 11 ou Note 10, por exemplo, muitos usuários 
acabam não sabendo o que fazer com o telefone antigo, deixando-o 
de lado. Pensando nisso, uma prática que tem se tornado popular é 
a venda deste aparelho. Presente em empresas de telefonia ou do 
setor de varejo, muitas companhias viram na compra e venda de 
celulares uma ótima oportunidade de negócio. Nesse contexto, a 
Brused, plataforma de compra e venda de celulares usados, pode 
ser uma opção rentável. No mercado desde 2013, mensalmente a 
empresa realiza mais de 1.000 transações, ajudando brasileiros a 
venderem seus aparelhos por um ótimo custo/benefício. De acordo 
com Bruno Fuschi, CEO da Brused, essa é uma prática que só tende 
a crescer. “O mercado de smartphones é gigantesco, de modo que 
novos aparelhos são lançados frequentemente. Com a venda do te-
lefone antigo, além de se desfazer de um smartphone que não terá 
mais utilidade, os nossos clientes conseguem um bom valor para a 
compra do lançamento”, destaca o executivo.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Seis motivos para entender 
que a inovação tecnológica 

não é coisa do futuro
Georgia Roncon (*)

É difícil imaginar a dinâmica de empre-
endimentos, de todos os portes, não 
ser afetada por essa modernização. 

E, por isso, fi ca a refl exão: qual a relação 
do seu negócio com as tecnologias? O 
assunto recebe cada dia mais destaque no 
mundo dos negócios, e empresas de todos 
os tipos e tamanhos têm investido pesado 
nessa estratégia.

Separei algumas dicas com novidades 
e os seis principais motivos que mostram 
o porquê pequenas e médias empresas 
deveriam investir em tecnologia.

1. Agilidade nos processos

Os avanços tecnológicos modifi caram 
bastante a forma de atuação das empresas. 
No cenário atual, boa parte das atividades 
são realizadas pelas máquinas, sobretudo 
aquelas repetitivas. Hoje, esses equipamen-
tos vêm adquirindo inclusive a capacidade 
de raciocinar.

O uso de softwares modernos simplifi ca 
e agrega velocidade em todos os setores 
— o que levaria horas ou dias para se 
executar manualmente, essas ferramentas 
conseguem resolver em poucos minutos. 
E isso é benéfi co tanto para grandes em-
preendimentos quanto os de pequeno e 
médio porte.

2. Redução dos custos 

A implementação de tecnologias não é 
um processo simples, e depende de um 
investimento inicial que pode ser consi-
derado caro por muitos empreendedores. 
No entanto, se analisarmos os resultados 
a longo prazo, a redução dos custos opera-
cionais são bem evidentes e demonstram 
a efi ciência da estratégia.

Ao automatizar tarefas, o gestor tem 
maior controle dos dados que são gerados 
na rotina empresarial e, consequente-
mente, uma melhor percepção daquilo 
que funciona bem, dos pontos fracos que 
necessitam de aprimoramento.

Dessa forma, ele consegue identifi car 
gargalos com mais facilidade e distribuir 
corretamente os recursos. Além disso, o 
auxílio da tecnologia reduz signifi cativa-
mente os prejuízos causados por erros, 
pois eles passam a acontecer com menos 
frequência, e isso evita o retrabalho e des-
perdício de recursos.

Ademais, a automatização contribui para 
o melhor aproveitamento das equipes, que 
são liberadas dos trabalhos repetitivos e 
passam a desempenhar papéis estratégicos 
na organização.

 
3. Melhoria no controle de qualidade

O investimento em um bom software 
aumenta a capacidade de registro, orga-
nização e gerenciamento de dados sobre 
tudo o que se passa na empresa, inclusive 
dos históricos de relacionamentos com os 
seus clientes.

Com esse domínio, o controle sobre todas 
as operações e também sobre a qualidade 
dos seus produtos ou serviços é muito mais 
efetivo. Além de tornar os procedimentos 
mais ágeis, o uso de ferramentas moder-
nas auxilia na manutenção de um padrão 
sempre elevado.

4. Atração e fi delização de clientes

Outro aspecto positivo da implementa-
ção de novas tecnologias é a otimização 

do relacionamento com os clientes. Em 
primeiro lugar, graças aos recursos das 
mídias sociais, as empresas conseguem 
estabelecer uma interação mais próxima 
com o público, o que representa uma ex-
celente estratégia para gerar engajamento.

Para as etapas de atendimento, a Inte-
ligência Artifi cial aprimora cada vez mais 
o tempo e a qualidade nas respostas aos 
consumidores, os chatbots.

A medida em que as tecnologias se 
tornam parte do funcionamento das em-
presas, inclusive as de pequeno e médio 
porte, o que se obtém é o aumento da 
sua capacidade de personalização, e não 
restam dúvidas de que clientes satisfeitos 
estão mais propensos à fi delização.

5. Engajamento e motivação dos cola-

boradores

A gestão de talentos é sempre um grande 
desafi o para os empreendedores. Se você 
não oferece um ambiente de trabalho 
agradável, com as ferramentas necessárias 
para que os funcionários rendam mais, e 
uma gestão que os faça sentir valorizados, 
difi cilmente vá conseguir manter a moti-
vação do time.

Lembre-se de que profi ssionais enga-
jados com a cultura da empresa e com 
os valores que ela gera no mercado são 
mais produtivos. E o uso das tecnologias 
é importante para se atingir esse objetivo 
— eles fi cam, por exemplo, menos presos 
aos trabalhos repetitivos e sentem-se mais 
úteis.

6. Melhoria na comunicação

Uma das questões que colocam em xeque 
o desempenho de qualquer empreendi-
mento é a falha na comunicação. Isso pode 
trazer desde problemas de desempenho 
até erros mais graves, que comprometam 
a imagem da marca.

Se funcionários e gestores não “falam a 
mesma língua”, se há ruídos na troca de 
mensagens, fi ca bem difícil manter um 
alinhamento de ideias, para fazer com que 
cada envolvido entenda o seu papel para 
o alcance das metas.

Por essa razão, é fundamental investir 
na comunicação interna do ambiente de 

GAEA Consulting

trabalho. Hoje, há uma infi nidade de recur-
sos que facilitam os diálogos do dia a dia. 
Dentre eles, podemos destacar os softwares 
de gestão, que reúnem informações de 
todos os setores em uma única plataforma 
e ainda permitem o acesso remoto pelos 
envolvidos.

Nesse contexto, os sistemas de telefonia 
IP possibilitam o recebimento de chama-
das do telefone comercial mesmo que o 
funcionário esteja fora da empresa. Além 
disso, temos os aplicativos de troca de 
mensagens e as ferramentas de telecomu-
nicações em geral.

Implementar tecnologias para melhorar a 
comunicação interna garante à organização 
rapidez para solucionar suas demandas 
diárias e, assim, evitar dores de cabeça 
futuras.

Quais as consequências ao não aderir a 
inovação tecnológica? 

A não inclusão de inovações tecnoló-
gicas nos processos corporativos pode 
desencadear uma série de consequências 
negativas, que vão resultar na perda de 
competitividade da empresa.

Em um mercado em que todos estão bus-
cando alternativas que tragam efi ciência e, 
ao mesmo tempo, economia de custos sem 
a perda da qualidade, fi car de fora dessa 
tendência pode custar a sobrevivência do 
negócio. Separei alguns dos principais efei-
tos: perda fi nanceira, falta de informações 
exatas dos clientes e fornecedores, perda 
de venda, controle de compra e estoque 
inefi ciente.

A inovação tecnológica nas empresas já 
não é uma tendência, mas, sim, um meca-
nismo de sobrevivência, diante da acirrada 
competitividade no mercado. Por isso, sua 
incorporação à rotina do empreendimento 
é um assunto que deve ser dominado com 
urgência. Os benefícios da estratégia são 
muitos e é melhor não perder tempo para 
usufruí-los.

(*) É A empresária é formada em Letras Inglês e 
possui especialização em Gestão Empresarial 
e Marketing pela FGV. É cofundadora da AGE 

GROUP, que atua em Turismo, Investimentos e com 
Educação em Inovação e Tecnologia com o ECQ 

Lifelong Learning, que opera tanto no Brasil e nos 
EUA.

Que a inovação tecnológica vem revolucionando a forma das empresas fazerem negócios não é novidade. 
Mas, a rapidez com que esses recursos estão evoluindo, e o quanto exponenciam resultados, talvez ainda 
não seja de amplo conhecimento

Plataforma de incentivo à leitura do país quer impactar
1 bilhão de crianças até 2030

Impactar 1 bilhão de crianças até 2030. 
Esse é o objetivo da plataforma educacional 
Estante Mágica – maior projeto de incentivo 
à leitura do Brasil que, em parceria com 
escolas públicas e privadas de todo o país, 
transforma alunos em autores do próprio 
livro. A startup completa 10 anos de ativida-
des em 2019 com dados que impressionam: 
atuação em 26 estados brasileiros, 2.618 
cidades, três países da América Latina 
(Colômbia e México e Argentina) e um 
recorde – mais de 1 milhão de crianças de 
mais de 4 mil escolas já escreveram seus 
próprios livros.

“Nosso sonho é fazer com que 1 bilhão 
de crianças tenham escrito seus livros até 
2030. Porque a gente acredita muito que, 
quando você conta sua própria história, 
quando você conta aquilo que você tem 
de mais valioso a partir da sua própria 
perspectiva, você começa a entender o 
valor de outras histórias. E pensar as me-
lhores soluções educacionais junto a outros 
educadores incríveis é fundamental para 
seguirmos impactando milhares de escolas 
em todo o mundo”, destaca Robson Melo, 
diretor e cofundador. 

Para alcançar tal meta, a estratégia didá-

tica é estimular nas crianças competências 
para o mundo moderno, os chamados 5Cs: 
comunicação, criatividade, colaboração, 
curiosidade e criticidade: “Trabalhar essas 
aptidões socioemocionais , por meio de pro-
jetos pedagógicos, é o ideal, pois os alunos se 
tornam protagonistas do próprio aprendiza-
do. E todas as vezes em que você consegue 
dominar seus sentimentos, colocar para fora 
as suas histórias mais difíceis, mais peculia-
res, consegue trabalhar reconhecimento, 
autoestima, empoderamento”, diz Robson, 
escolhido para integrar a rede Talentos da 
Educação, da Fundação Lemann.


